 | 25.8.2014ידיעות

חדשות ארקיע למשרד התחבורה:

אחרונות | ממון 7

מפעל חייהם

"אל תחסלו את
הטיסות לאילת"

ארקיע כועסת על הוראת רשות שדות התעופה לפנות את שדה דב
עד " :2016נדהמנו לקבל את ההודעה ,המנוגדת להחלטת הממשלה"

"תמוה שמשרד התחבורה מוצא לנכון
להודיע באופן לקוני על סגירת שדה דב
באופן המנוגד להחלטת הממשלה ,ומבלי שיב־
שילו התנאים והנסיבות שעליהן נסמכה ההח־
לטה" ,כך כותבים מנהלי חברת ארקיע למנכ"ל
משרד התחבורה ,עוזי יצחקי ,בתגובה למכתב
שקיבלו מרשות שדות התעופה ,בו הונחו חב־
רות התעופה הישראליות להיערך לקראת סגי־
רת השדה ביוני  ,2016על פי החלטת ממשלה
מאוקטובר .2012
במכתבם טוענים מנהלי ארקיע כי סגירת
שדה דב תביא להפסקה כמעט מוחלטת של הת־
נועה האווירית הפנים־ארצית לאילת וממנה,
כמו גם לשדות תעופה אחרים כמו חיפה וראש־
פינה .במכתב – שנשלח באמצעות עוה"ד יעקב
ברנט וד"ר אריאל פלביאן ממשרד עורכי הדין
הרצוג ,פוקס נאמן – הם כותבים כי נדהמו לקבל
את מכתבו של המנכ"ל ,הן בשל עיתויו והן בשל
תוכנו .לדברי ארקיע ,לפני כמה ימים החליטה
ועדת הכלכלה של הכנסת להקים ועדת משנה
לבחינת נושא תשתיות התעופה האזרחיות בי־
שראל ,והיא אמורה לעסוק בין השאר בבחינת
חלופות המבוססות על פינוי חלקי בלבד של
שדה דב ,באופן שלא יביא לחיסולה ,כדבריהם,
של התעופה הפנים־ארצית .זאת בהמשך לכך
שעוד ביוני  2013החליטה הממשלה ,ומשרדי
הממשלה התבקשו ,לבחון חלופה לסגירת הש־
דה המבוססת על השארת מסלול קיים והעתקת
הטרמינל למתחם רדינג ,מה שיאפשר המשך
קיום תעופה מהשדה ללא פגיעה מהותית בבעלי
הקרקע ב"גוש הגדול".

בארקיע טוענים שהעברת
השדה לנתב"ג ,ובנוסף העברת
שדה אילת לתמנע ,יאריכו
בשעתיים את ההגעה לאילת.
אנשים יעדיפו לנסוע ברכב,
ותמנע יהפוך "פיל לבן"
במכתב נאמר בין היתר" :כידוע היטב למ־
שרדכם ,במסגרת דיון ועדת הכלכלה בנושא,
מיו ם  29ביולי  ,2014הביעו אנשי מקצוע ב�ל
תי־תלויים שונים עמדה נחרצת כנגד סגירתו
המלאה של שדה דב .כך ,למשל ,מנהל רשות
התעופה האזרחית ,אלוף (מיל') גיורא רום ,אמר
בישיבת הוועדה כהאי לישנא' :מעבר לזה שאף
אחד לא יעבור את המטרד של לנסוע לנתב"ג
בשביל לנסוע לאילת ,זה גם יהרוג את חיפה
וכן הלאה ...כמו שכל בית צריך מרפסת ,כל
מטרופולין צריך שדה תעופה".
עורכי הדין המייצגים את ארקיע מוסיפים
במכתבם כי גם הוועדה הציבורית לבחינת תוכ־
נית אב לשדות תעופה בישראל (ועדת בודינגר)
קבעה כי שדה דב נחוץ כשדה מטרופוליני ,כמו

צילום :עמית שעל

מאת דני שדה

שדה דב .תיבחן הזזת הטרמינל לרידינג

בערים גדולות אחרות בעולם ,ולדעת ועדת בו־
דינגר יש לשאוף להשאירו ,במתכונת שתיבדק
בהרחבה.
על פי מומחים שבדקו את הנושא ,סגירת
שדה דבר תביא לפגיעה קשה בתושבי אילת
וסביבותיה ,שעבורם שדה דב מהווה ציר עיקרי
לקבלת שירותים חיוניים במרכז הארץ כמו תע־
סוקה ובריאות .רבים מתושבי אילת משתמשים
בקו זה על בסיס שבועי ואף יומי ,לצורך קבלת
טיפול רפואי מתמשך או במסגרת עבודתם .הע־
ברת הטיסות לנתב"ג תכפיל ,לפחות ,את זמן
ההגעה מאילת ומהערבה למרכז תל־אביב .הסי־
בות :היעדר תחנת רכבת בטרמינל  1של נתב"ג,
שממנו מתקיימות הטיסות הפנים־ארציות; זמן
הנסיעה ברכב מנתב"ג למרכז תל־אביב ,במיוחד
בשעות העומס; היעדר חיבור בין נתב"ג לנתיב
המהיר בכביש  ;1זמן הבידוק בנתב"ג ,הארוך
מזה שבשדה דב; וזמן ההסעה ( )Taxiהארוך של
מטוסים בנתב"ג (ההגעה של המטוס מהחניה אל
עמדת ההמראה).
בארקיע מוסיפים כי סגירת שדה דב ,בנוסף
להעברת שדה התעופה מאילת לתמנע בעוד כמה
שנים ,תגדיל לפחות בשעתיים את זמן הטיסה
מתל־אביב לאילת (שכיום הוא כשעתיים ,כולל),
מה שיגרום לכך שאנשים יעדיפו תחבורה יבש־
תית ,ושדה תמנע יהפוך ל"פיל לבן".
עוד הם כותבים ,שדווקא עכשיו ,בתקופת
המלחמה ,ניכרת החשיבות לכך שיש עוד שדה
תעופה במדינת ישראל בנוסף לנתב"ג המאוים
בטילים.
ממשרד התחבורה נמסר בתגובה" :באוקטובר
 2102החליטה הממשלה על פינוי שדה דב לא
יאוחר מסוף  ,2018כאשר החל מיוני  2016תס־
תיים הפעילות התעופתית בשדה .הממשלה
מינתה צוות היגוי בראשות מנכ"ל משרד ראש
הממשלה כדי לפעול ליישום ההחלטה .משרד
התחבורה נדרש לאתר שדה חלופי לקליטת הת־
עופה האזרחית והטיסות המסחריות הפועלות
כיום משדה דב .בשנתיים האחרונות פעל מש־
רד התחבורה ,באמצעות רשות שדות התעופה,
להכשיר את נתב"ג לקליטת התעופה האזרחית
הכבדה הנוחתת כיום בשדה דב .לצורך כך הוק־
צו תקציבים לקליטת כל הטיסות המסחריות,
הפועלות כיום בשדה דב ,בנתב"ג".

משה חיון וארז מלקמו" .יש כאן תחושה משפחתית"

פסטה קפואה,
אווירה חמה
מאת נווית זומר
הבעלים :יעקב קרסניק היה שף במסעדות
גורמה ,בהן מזל דגים ,פרגו ,סיאסטה ,קרן וג־
רגנטואה שפעלו בתל־אביב בשנות ה־ .90בעת
שמילא תפקידי שף ,הבין קרסניק כי ניתן להכין
מראש את הפסטות שבישל ,כך שתוך פחות מח־
מש דקות ניתן להגיש מנות גורמה ולחסוך את
שלב ההכנות.
המפעל :בשנת  1999הקימו יעקב ואשתו
גלית את זוקה בביתם .לאחר ששברו כמה מע־
בדי מזון וצברו ניסיון ,שרק מי שמקים מפעל
ביתי יכול לצבור ,התקדמו לייצור פסטות באמ־

ת.ז | .זוקה
תחום פעילות :ייצור מזון איטלקי
ואסיאתי קפוא
הבעלים והמנכ"ל :יעקב קרסניק
מספר עובדים30 :
מיקום :אבן־יהודה

צעות מערבל מקצועי .לאחר כשנתיים עבר זוקה
לכפר־הס ,ובשנת  2003הגיע המפעל למשכנו
הנוכחי באבן־יהודה .זוקה משווקת את מוצריה
לחברות קייטרינג ,למסעדות ולבתי קפה ,לחב־
רות תעופה ,למלונות וללקוחות פרטיים.
משה חיון ,בן  30מאבני־חפץ ,מנהל
לוגיסט:י" :אני עובד בזוקה  6שנים וחצי .א�ח
רי הצבא הייתי נהג משאית והועסקתי בחברת
לוגיסטיקה שעבדה עם זוקה .אחרי כמה זמן
הציעו לי תפקיד במפעל .התחלתי כנהג ואחר
כך הייתי עובד אריזה .משם התקדמתי לתפ־
קיד מנהל אריזה וכיום אני מנהל לוגיסטי .אני
אחראי על כל נושא ההזמנות ,האריזה ותוכניות
העבודה ,ובגדול אני יד ימינו של מנהל המפעל.
בזוקה יש  30עובדים ויש כאן תחושה משפחתית
ואווירה חמה".

שרון טיכמן ,בן  38מנתניה ,מנהל
תיקי לקוחות" :אני עובד בחברה  5שנים.
אחרי השחרור מהצבא עבדתי במלונות באילת
 12שנה בתחום מזון ומשקאות .בין היתר הייתי
שף קונדיטור ברשת מלונות דן .החלטתי לעזוב
את תחום המסעדות והמלונאות כי צריך לעבוד
בשבתות וחגים וזה פוגע בחיי המשפחה .נשאר־
תי בתחום המזון ,אבל במכירות.
"לזוקה הגעתי כשחיפשו סוכן מכירות .אני
עוסק בשימור לקוחות קיימים ורכישת לקו־
חות חדשים מקרב מסעדות ,בתי מלון ,בתי קפה
וקייטרינג .שם מוכרים את המוצרים הקפואים
שלנו .התפקיד דורש ממני לבשל ,לעשות הד־
גמות .אני מביא דוגמאות של סוגי פסטות או
דים סאם ומבשל מול הלקוח ,מחלק טעימות ואז
סוגר את התנאים המסחריים .אני מאוד אוהב את
העבודה שמשלבת את כל מה שאני אוהב – גם
לבשל וגם לפגוש אנשים חדשים מכל מיני סו־
גים .זה סיפוק עצום .מהמוצרים שלנו אני הכי
אוהב פסטות ,אני בקטע האיטלקי".
ארז מלקמו ,בן  43מנתניה ,עובד
ייצור בקו הפסטות" :בשנת  1984עליתי
מאתיופיה והתמקמנו בנתניה .הגעתי לזוקה
לפנ י  9שנים .קודם לכן עבדתי כמה שנים במ�ס
גרייה בנתניה .אחרי שהעיניים שלי ניזוקו ,חיפ־
שתי עבודה אחרת והגעתי לזוקה .אני עובד בקו
הייצור של הפסטות .המפעל עובד רק משמרת
אחת כך שלא עובדים בלילה .אני מתחיל בש־
בע בבוקר ,אבל אין שעות קבועות .לפעמים יש
עבודה עד שש בערב .אצלי בבית אוכלים הרבה
פסטה .באתיופיה לא היכרנו את זה ,אבל הילדים
שלי אוכלים רק פסטה ,לא אוכל אתיופי".
הפסטות :משה" :מדי יום מכינים במפעל
יותר מ־ 85סוגי פסטות ,כולל נודלס ,דים סאם
ובצקים לפיצה .המוצרים משווקים במשאיות
הקפאה ומגיעים לכל הארץ .אין חומרי שימור,
אין צבעי מאכל ,הכל עובר מפס הייצור היישר
להקפאה .הפסטות שלנו לא משווקות בסופר
אלא לענף ההסעדה  -בתי מלון ,קייטרינג ,בתי
קפה .בהרבה אירועים שהייתי בהם נתקלתי בפ־
סטה שלנו .המוצר האהוב עליי הוא רביולי".

המדור מתפרסם כחלק משיתוף פעולה עם איגוד תעשיות המזון בישראל

